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اسم العميل:    رقم الهوية 

السداد المسبق لاللتزامات عن طريق: 

 مستحقات نهاية الخدمة    أموال شخصية    قرض جديد )تم إكمال اتفاقية القرض اإلضافي( 

تفاصيل القرض المطلوب سداده بشكل مسبق 

رقم عقد القرض )يتم 
التعبئة من جانب البنك

نوع التسهيل 
)رجاء التحديد(

نوع الطلب 
)رجاء التحديد(

التسوية 
)ريال عماني(

)التعديالت المطلوبة بناء 
على نوع التسوية(

  قرض شخصي 
  قرض سكني

  قرض سيارة
  بطاقة ائتمان

  تسوية كاملة 
  سداد لجزء من القرض

  صرف مستحقات نهاية الخدمة

 خفض المدة 
 خفض القسط 

 بناء على وثيقة المتقاعد 

  قرض شخصي 
  قرض سكني

  قرض سيارة
  بطاقة ائتمان

  تسوية كاملة 
  سداد لجزء من القرض

  صرف مستحقات نهاية الخدمة

 خفض المدة 
 خفض القسط 

 بناء على وثيقة المتقاعد 

  قرض شخصي 
  قرض سكني

  قرض سيارة
  بطاقة ائتمان

  تسوية كاملة 
  سداد لجزء من القرض

  صرف مستحقات نهاية الخدمة

 خفض المدة 
 خفض القسط 

 بناء على وثيقة المتقاعد 

  قرض شخصي 
  قرض سكني

  قرض سيارة
  بطاقة ائتمان

  تسوية كاملة 
  سداد لجزء من القرض

  صرف مستحقات نهاية الخدمة

 خفض المدة 
 خفض القسط 

 بناء على وثيقة المتقاعد 

أود أيًضا أن أطلب شهادة فك رهن )سند ملكية المنزل / ملكية السيارة( وأرفق لكم نسخة من أحدث تسجيل للسيارة )الملكية( إن كان ذلك منطبقًا.
مالحظة: في حالة إرفاق خطاب تحويل الراتب للمتقاعد 

إقرار

أفهم وأوافق تماًما على أنه لن يتم تسليم سند ملكية المنزل / سند ملكية السيارة المتعلق بالقرض قبل استالم تأكيد خطي من البنك لقبول طلب السداد المسبق 
للقرض. أوافق بموجب هذا بشكل نهائي وغير مشروط وأقر بأن هذا الطلب ال يقصد منه ولن يؤثر على أي حقوق أو تعويضات متاحة للبنك فيما يتعلق بالقرض. أوافق 
بموجب هذا وأقر بشكل غير قابل للنقض بأن جميع شروط وأحكام اتفاقية القرض الخاصة بي، ستظل سارية المفعول ونافذة ما لم يتم تأكيد خالف ذلك من قبل البنك. 
أوافق وأقر بأنني أفهم وأعي بشكل كامل للتغييرات التي أطلبها من خالل هذا النموذج، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، التأثير على عقد القرض وجدول السداد، 
بما في ذلك المدة واألقساط. أوافق وأقر بأن هذه التغييرات على اتفاقية القرض الحالية الخاصة بي تخضع ألي تغييرات تنظيمية قد تتم من وقت آلخر. كما أؤكد بأنني 

أعلم وُأدرك بشكل كامل أن الخيارات المبينة أعاله خاضعة للحصول على موافقة مسبقة من البنك.

أوافق بموجب هذا بشكل غير قابل للنقض وأتعهد بدفع أي رسوم تسوية مبكرة وكافة الفوائد المستحقة على إعادة السداد المتعلقة بالقرض حتى يتم استالم رسالة 
خطية من قبل البنك تفيد قبول التسوية.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

االسم    التوقيع 

استمارة طلب الدفع المسبق للقرض

Version: 1.4/Feb/ 2022




